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Objectius
L'objectiu general d'aquest mòdul és proporcionar als estudiants un coneixement expert dels models actuals
d'investigació en estrès i afrontament que els permeti analitzar i avaluar aplicacions en el camp de la salut, així
com dissenyar protocols d'investigació.
• Objectiu del treball col·laboratiu: Desenvolupar una recerca en l'àmbit de l'estrès, l'afrontament i la salut. Es
tracta de planificar i, optativament dur a terme, un estudi empíric. Per a això a cada grup se li proproporcionará
tres articles empírics claus en el camp actual de l'estrès, la salut i l'afrontament. El grup haurà d'escollir un
d'ells i plantejar un nou estudi concebut com a millora, adaptació o rèplica, sobre la base d'una anàlisi crítica
de (1) la base conceptual, (2) la metodologia, (3) l'anàlisi de resultats i ( 4) la discussió del artíulo escollit.

Competències
Analitzar de forma crítica les teories, models i mètodes més actuals d'investigació psicològica en l'àmbit
de la psicologia clínica i de la salut.
Aplicar els principis ètics rellevants i actuar d'acord al codi deontològic de la professió en la pràctica de
la recerca científica.
Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Plantejar qüestions de recerca en psicologia clínica i de la salut rellevants i noves en funció de la
bibliografia consultada.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Seleccionar i aplicar els instruments d'avaluació psicològica adequats als objectius d'un projecte de
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Seleccionar i aplicar els instruments d'avaluació psicològica adequats als objectius d'un projecte de
recerca en psicologia clínica i de la salut en diferents àmbits tant sanitaris com no sanitaris.
Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció
científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar els models destrès a problemàtiques de salut poc estudiades en àmbits interdisciplinaris
2. Aplicar els principis ètics rellevants i actuar d'acord al codi deontològic de la professió en la pràctica de
la recerca científica.
3. Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
4. Conèixer i relacionar els models teòrics que guien la recerca en làmbit de lestrès.
5. Conèixer i saber aplicar instruments davaluació de lestrès i de lafrontament.
6. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
7. Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció
científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Continguts
Contingut
Models d'estudi de l'estrès (psicològic, psicosocial i transaccional)
Metodologia d'avaluació de l'estrès (objectiu, auto-informe i mesuraments longitudinals ecològics).
L'estrès i el risc de malaltia.
L'estrès i les malalties cròniques.
L'estrès i la discapacitat.
L'estrès i el treball.
L'estrès i el rendiment cognitiu.
Les estratègies de maneig de l'estrès.

Metodologia
Al seminari alternaràn sessions expositives del professorat, exposicions dels estudiants, exercicis pràctics i les
sessions del treball col·laboratiu.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

37,5

1,5

1, 2, 4, 5, 7

7,5

0,3

1, 3, 5, 6

Tipus: Dirigides
Seminari
Tipus: Supervisades
Trabajo colaborativo
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Tipus: Autònomes
Estudi, lecturas i tasques assignades

105

4,2

3, 4, 6

Avaluació
La qualificació final consistirà en:
•Ev 1. Participació Activa. Pes: 10%. Avaluació de la participació activa en les sessions de seminari.
Presentació oral. Setmana 15.
•Ev 2. Portfolio del estudiante. Pes: 30%. Portfolio de l'estudiant que recull les evidències d'aprenentatge
autònom, resum de les lectures i sessions del seminari. Presentació escrita online. Setmana 16.
•Ev 3. Treball col·laboratiu. Pes: 30% Treball col·laboratiu: Inclou el procés d'elaboració i els resultats que són
la presentació oral i escrita. Setmana 20.
•Ev 4. Aportació individual. Pes: 15 %. Aportació individual al treball col·laboratiu. Presentació escrita online.
Setmana 20
•Ev 5. Aportació col·lectiva. Pes: 15 %. Aportació individual al treball col·laboratiu. Presentació escrita online.
Setmana 20
Es considera aprovat a partir del la qualificació de 5. Un cop superada l'assignatura (nota ≥ 5), no es poden
establir sistemes per millorar la qualificació final.
Qui hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) constarà com a
avaluable.
Els qui hagin superat un mínim de 2/3 parts de la qualificació total i no hagin superat l'assignatura poden optar
a la recuperació, que consistirà en activitats complementàries o en un examen de síntesi que assignarà a
cada estudiant el coordinador del mòdul .
La nota màxima que es pot obtenir en la prova de recuperació és un 5.
En qualsevol cas s'aplicaran les Pautes d'avaluació de les titulacions de la Facultat de Psicologia 2019-20:
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Ev 1. Participació activa

10%

0

0

2, 4, 6, 7

Ev 2. Porfolio del estudiante

30%

0

0

1, 2, 5

Ev 3. Treball col·laboratiu

30%

0

0

2, 3, 4, 5, 6

Ev 4. Aportació individual al treball col·laboratiu.

15%

0

0

6, 7

Ev 5. Aportación col·lectiva als altres grups.

15%

0

0

2, 6, 7
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center. university of California)
http://www.star-society.org/index.html (Stress and Anxiety Research Society)
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